Propostas
Para gerar uma proposta de venda, clique no botão de atalho “Proposta” ou acesse o menu
Venda -> Proposta. Faça a busca do imóvel via Número, Proprietário, ou Edifício/Condomínio.
Caso já tenha uma proposta em andamento, pode selecioná-la via Comprador (para edição ou
visualização).

Clique em “Nova” para cadastrar uma nova proposta. Caso queira editar uma proposta já
existente, clique em “Alterar”, para cancelar uma proposta em andamento, clique em
“Cancelar”, para apagar, clique em “Excluir”. Para reativar uma proposta cancelada, basta
acessá-la e inserir uma nova data de validade.

Preencha as informações relacionadas à venda:

Data: Data da abertura da proposta.
Validade: Validade da proposta.
Proposta R$: Valor da proposta feita pelo comprador. O valor padrão do imóvel será
informado no campo “Venda”, preenchido automaticamente ao selecionar o imóvel.
Financ R$: Valor a ser financiado.
Fgts R$: Valor do Fundo de Garantia a ser utilizado.
Corretor: Corretor responsável pela venda.
Comprador: Comprador do imóvel/Proponente da proposta.
Condições/Texto Padrão-Fixo: Detalhamento das condições gerais da proposta (um texto
padrão poderá ser cadastrado previamente, conforme instruções abaixo no item “Texto
Padrão e Fixo”).
Imprimir: Selecione para gerar o PDF ou imprimir a proposta (clicar em “OK”).

Ao clicar em Imprimir, o sistema exibirá a proposta na tela.

Ela poderá ser impressa, salva em PDF ou enviada por email.

Imprimir: clique no ícone da impressora na barra superior e no botão “Imprimir”.

Salvar em pdf: clique no ícone da impressora na barra superior, defina um nome para o
arquivo, selecione o local desejado para salvá-lo (setinha preta) e clique no botão “Gerar
Arquivo”.

Enviar por e-mail: clique no ícone da impressora na barra superior e no botão “Enviar por
Email” (pelo sistema; via SMTP). Informe o email desejado. É possível também enviar pelo
Outlook (selecionando a opção Outlook -> OK), o que permite selecionar mais de um email e
arquivar uma cópia da mensagem enviada. A função de envio por email também pode ser
acessada clicando sobre o ícone do globo terrestre na barra superior.

Texto Padrão e Fixo
O sistema permite cadastrar textos padrões e fixos para facilitar o preenchimento das
propostas. Para isso, acesse o menu Cadastros -> Proposta (Texto Padrão) ou Proposta (Texto
Fixo). Conforme informado, os textos cadastrados serão exibidos no campo “Condições” de
todas as propostas. Primeiramente, será exibido o texto padrão e logo abaixo o texto fixo.
Caso seja necessário, o texto poderá ser editado ao gerar a proposta, individualmente.

